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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţ ională  de 
Adminis trare F iscală
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

       Modificări aduse Codului fiscal – Titlulul V Contribuţii sociale obligatorii 
 de ORDONANTA de URGENŢĂ A GUVERNULUI 69/2020*

                                                                                          -    TABEL COMPARATIV  -

Forma Codului fiscal ÎNAINTE de modificarea adusă de
 OUG 69/2020

Forma Codului fiscal DUPĂ modificarea adusă de OG 69/2020
 prin Art.1

ART. 121
    Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul
anual estimat
   (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat
se acordă o bonificaţie. Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu
anticipaţie se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
    (2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care la
definitivarea  impozitului  prin  declaraţia  unică  privind  impozitul  pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se constată
că  au  fost  achitate  toate  obligaţiile  fiscale  datorate  pentru  anul
precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va
fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte
de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane
fizice, sub rezerva verificării ulterioare.
(4) Valoarea bonificaţiei nu intră în baza de calcul al impozitului pe
venit.

1. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Bonificaţie pentru plata impozitului pe venitul anual
    ART. 121
    (1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10%
din impozitul  pe venitul  anual.  Nivelul  bonificaţiei,  termenele  de plată  şi
condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
   (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin
al ministrului finanţelor publice."

- în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-
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    (5) În cazul în care, ulterior depunerii  declaraţiei unice privind
impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în
sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru impozitul
pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar,
dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).
    (6) În cazul în care, ulterior depunerii  declaraţiei unice privind
impozitul  pe venit  şi  contribuţiile  sociale,  contribuabilul  corectează
impozitul  pe  venitul  anual  estimat  în  sensul  diminuării  acestuia,
pentru  sumele  achitate  în  plus  se  aplică  în  mod  corespunzător
prevederile  art.  167 din  Legea  nr.  207/2015,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

ART. 151  Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări
sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute
la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
(art. 137 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale: b) venituri
din activităţi independente, definite conform art. 67; b^1) venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.
72 alin. (3);
art. 148  Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele
fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)
    (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. 
b) şi b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează 
contribuţia de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a 
căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.   
    (3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut la alin. (2) pot 
opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile 
prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste 
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.)

 (22)  Persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  148  alin.  (1)  şi  (3)  pot
efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată,
oricând până la împlinirea termenului de plată.  Prevederile art. 121
şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător.
    (23) Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale 
potrivit alin. (22), evidenţiată distinct în declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 

2. La articolul 151, alineatele (22) - (24) se modifică:

    "(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3) pot efectua 
plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată, oricând până la 
împlinirea termenului de plată.

(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% 
din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată 
şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
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fizice, se suportă de la bugetul de stat.
(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie*4) a
fiecărui  an,  în  sistem informatic,  unităţilor  Trezoreriei  Statului  un
fişier care cuprinde valoarea bonificaţiei acordate potrivit alin. (22) şi
(23). Acest fişier cuprinde data plăţii, care reprezintă data depunerii
declaraţiei  unice.  Pe baza acestui  fişier  se debitează automat  un
cont distinct  de venituri  al  bugetului  de stat  codificat  cu codul de
identificare  fiscală  al  contribuabilului  şi  se  creditează  contul  de
venituri  al  Bugetului  de  asigurări  sociale  codificat  cu  codul  de
identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza
căruia se realizează fişierul îl reprezintă declaraţia unică prevăzută
la alin. (3).
(26)  Verificarea  modului  de  determinare  a  valorii  bonificaţiei
prevăzute  la  alin.  (22)  se  realizează  potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin 
al ministrului finanţelor publice."

- în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-

3. La articolul 151, alineatul (26) se abrogă.
- în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-

ART.  153  Contribuabilii/Plătitorii  de  venit  la  sistemul  de
asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la
sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  cu  respectarea  prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale
acordurilor  privind sistemele de securitate socială la care România este
parte, după caz:
..................................

4.  La  articolul  153  alineatul  (1),  după litera  f)  se introduce o nouă
literă, litera f^1):
    "f^1)  persoanele  juridice  care  au  calitatea  de  angajatori  sau  sunt
asimilate acestora şi  care potrivit  legii  datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate în
baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui
statut  special  prevăzut  de  lege,  pe  perioada  suspendării  din  funcţie a
acestora, în condiţiile legii;"  - în vigoare cu data de 1 iunie 2020 -

 5. După articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 157^1:
    "Baza  lunară  de  calcul  al  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin.
(1) lit. f^1) pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile
legii
    ART. 157^1
    Pentru  persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  153  alin.  (1)  lit.  f^1),  pe
perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii, baza lunară
de  calcul  al  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate  o  reprezintă
salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care
se datorează contribuţia."              - în vigoare cu data de 1 iunie 2020 -
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ART. 168  Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate

............................................................

(5)  Calculul  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate  se
realizează prin  aplicarea cotei  prevăzute la  art.  156 asupra bazei
lunare de calcul menţionate la art. 157.

 6. La articolul 168, după alineatul (1) se introduc două noi alineate,
alineatele (1^1) şi (1^2):
    "(1^1)  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art.  153  alin.  (1)  lit.  f^1)
calculează şi  plătesc contribuţia de asigurări  sociale de sănătate pentru
persoanele  fizice  care  desfăşoară  o  activitate  în  baza  unui  contract
individual  de  muncă,  unui  raport  de  serviciu  sau  a  unui  statut  special
prevăzut  de  lege,  pe  perioada  suspendării  din  funcţie  a  acestora,  în
condiţiile legii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru
care se datorează.
    (1^2)  Prevederile  alin.  (1^1)  se  aplică  numai  în  situaţia  în  care
persoanele fizice prevăzute la art.  153 alin. (1) lit. f^1) nu au realizat în
cursul lunii venituri din salarii şi asimilate salariilor."
- în vigoare cu data de 1 iunie 2020 -

    7. La articolul 168, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează
prin  aplicarea cotei  prevăzute la  art.  156 asupra bazei lunare de calcul
menţionate la art. 157 sau 157^1, după caz."
- în vigoare cu data de 1 iunie 2020 -

ART. 174 Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri
din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)
.........................................
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăţi
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată,
oricând până la împlinirea termenului de plată.  Prevederile art. 121
şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător.

8.  La  articolul  174,  alineatul  (22)  se modifică  şi  va avea următorul
cuprins:
    "(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăţi 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând 
până la împlinirea termenului de plată."
                                              - în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-
    9. La articolul 174, după alineatul (22) se introduc două noi alineate,
alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins:
    "(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificaţii de până la 10% din
contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificaţiei, termenele 
de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului 
de stat.
(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin 
al ministrului finanţelor publice."

                                                   - în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021-
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 ART. VII    Intrarea în vigoare a prevederilor Art. I 
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I se aplică după cum
urmează:
    a) pct. 1 - 3, 8 şi 9, începând cu data de 1 ianuarie 2021;
    b) pct. 4 - 7, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    c) pct. 10, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

*Ordonanţa Guvernului 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial  393 din 14 mai 2020                           

 -   Material informativ elaborat la data de 18.05.2020  -


